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RESUMO

No contexto do nosso trabalho o urânio é analisa-

do por três métodos diferentes de avaliação do espectro gama.

0 primeiro método baseia-se na avaliação do foto-

pico do gama de 205 Kev emitido no decaimento do U-235. 0 méto-

do apresenta uma medida direta do isótopo U-235 e, é aplicável

aocontrole do elemento combustível, sendo inerente uma incerte-

za de 13*.

0 segundo método, admite que o urânio está em equî

líbrio secular na amostra e utiliza o pico do gama de 242 Kev do

Ra-226 e ainda a relação entre as áreas dos picos de 186 e 242 kev.

0 último método analisa as contribuições de U-235

e Rà-226. na área do pico de 186 Kev. 0 erro é desprezível e a in-

certeza devido aos dados para os emissores gama medidos é de 3%.
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CAPÍTULO I

INTRODUÇÃO

Os métodos de análise radiométrica utilizaram-se

dê êspectrometria alfa. beta e gama;

Os isotopos de urânio, de meias-vidas longas com

números de massa 232, 236 e 238, que ocorrem na natureza e no

ciclo do combustível nuclear, emitem durante seus decaimentose

dos decaimentos de seus nuclídeos filhos, partículas alfa e be_

ta, raios-x e y, os quais podem ser usados Tara a determinação

quantitativa de urânio' [Fig.1KA.fissão espontânea não está incluída

neste processo, pois têm meias-vidas muito longas.

Geralmente só um único tipo de radiação é empre-

gado para a determinação. Mas, em alguns casos, são necessárias

medidas combinadas, principalmente para amostras geológicas,nas

quais o equilíbrio radioativo é muitas vezes pertubado. Traços

de tório e seus produtos de decaimentos no ,-inério, contribuem

apreciavelmente para uma atividade total. /%/

1.2 Objetivo

A monografia tem como objetivo elaborar uma sín-

tese dos principais métodos de análise radiométrica do urânio,

apresentando suas respectivas vantagens, baseado em uma revi-

aão bibliográfica.
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CAPÍTULO II

CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS

2.1 - Equilíbrio Radioativo

O equilíbrio radioativo é designado comu o esta-

do que é resultante de uma série de decaimentos, na qual a meia-

vida do nuclídeo pai é maior que a meia-vida dos nuclídeos fi-

lhos, depois de decorrido um tempo, o qual é grande comparado

com a maior meia-vida dos produtos de decaimento.

Quando a meia-vida do nuclídeo pai é muito grari

de em relação âs demais, todas as atividades tornam-se iguais,

este estado chama-se estado de equilíbrio secular, ou seja.

onde X e N são constante de decaimento e o número de átomos,

respectivamente.

2.2 - Determinação por Meio de Decaimento - Alfa

As atividades-a dos nuclídeos de urânio com núine

ro de massa 232, 234, 235, 236 e 236 podem ser usadas para me-

didas da concentração de urânio, os quais contribuem mais ou

menos para a atividade total, dependendo do estado de equilí-

brio radioativo.

A determinação de urânio pode ser efetuada por

contagem a integral e por espectrometria - o de isótopos ade-
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quòdos . desde que a composição isotopica de urânio seja conhe

cida. Por outro lado, o urânio pode ser determinado por meio

de qualquer nuclídeo fiiho. depois de sua separação física, quí̂

nica ou espectrométrica, desde que seja estabelecido o equili-

fario radioativo.

2.3 - Determinação por Meio do Decaimento - Beta

Os isótopos de urânio que são beta ativos s têm

meia-vida suficientemente longa para medida direta de urânio

não ocorrem na natureza,mas eles estão presentes no ciclo d»?

combustível nuclear.Por outro lado, alguns dos produtos de de-

caimento do 2 3 8U que aparecem na sua série de decaimento são

emissores beta e podem ser utilizados para determinação de urâ_

nio em amostras de fontes naturais. Destes, 23>*Pa tem um signjl

ficado especial devido a sua energia beta alta e devido o fato

de alcançar o equilibrio radioativo com seus nuclídeos pais 23<*Th

e 2 3 8U, num tempo relativamente curto.

2.4 - Determinação por Meio de Emissão-Gama

Por meio de medidas dos raios gama emitidos pe-

los seus isótopos, urânio pode ser determinado, desde estas e-

míssões tenham suficientes energia e intensidade para serem d£

tectadas. A abundância isotopica do U-235 ÍTi^ = 7,1 x 108a)

no urânio natural é somente 0,72% comparada com 99,27% do

U-238 (Ti/a = 4,51 x 10
9a)./b/. 0 rt-.ultado é uma atividade e£

peclfica muito baixa, exceto para o urânio altamente enriqu£

cido. Os outros isótopos, embora também emitam fótons (43 a

65 kev), o fazem com uma probabilidade ds emissão muito baixa,

/2,3/ a qual é no máximo 0,5% nos isótopos que ocorrem natu-

ralmente, de tal forma que eles não podem ser detectados por

medidas ou espectroscopia-gama.

Por outro lada cada um dos isótopos, menciona-

dos acima, é o membro inicial de uma série de decaimentos que

inclui nuclídeos emissores-alfa. Além de raios-gama são entity

dos também raios-X por urânio e seus produtos de decaimento.

0 espeptro das séries urânio-rádio, dos actViídeos e do tórlo

têm uma seqüência densa de linhas-gama e raios-X na faixa.de..
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energia de 40 a 115 kev. Numa faixa posterior existem linhas

mais intensas acima de 350 Kev, em faixas ie energia ainda rnais

altas, existem as linhas da séria urânio-rádio (tabela 1) e aqua

la da série do tório: 0,56; 0,9j 1,6 e 2,6 kev.
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CAPITULO III

ESPECTROflETRIA GANA

O gama de 185,7 kev, o qual ocorre no decaimento

do U-235, coincide com a linha 186,1 Kev do Ra-226 no espectro

de um detector de Germanio. Além da linha 185,7 Kev existem ou-

tras, cm 143,8; 163,4 e 205,3 kev de probabilidade de emissão

baixas, porém o uso delas conduz a eatatistica de contagem

piores. Uma correção obtida por outra medida da linha do Ra-226

deve ser aplicada.

Outras interferências será devido ao Th-234, que

dependeria do equilíbrio radioativo. Este efeito deve também

ser corrigido através da medida de padrões em um estado de e-

quilibrio semelhante /4/.

Uma correção para auto-absorçao é algumas vezes

necessária; devido a energia baixa do raio-gama do U-235.

A aplicação principal da espectrometria gama pa-

ra determinação de urânio através do U-235 é em determinações

não destrutivas em amostras do ciclo de combustível nuclear

que são consideravelmente enriquecidas e não contém produtos

de decaimento de U-238 de meie-vida longa.

Se a atividade dos produtos de decaimento deve

ser medida, o estado de equilíbrio radioativo é de importância

decisiva.

0 espectro-gama na faixa de 30 a 430 kev fornece

informações importantes com respeito a uma possível pertubação

do equilíbrio. Não é possível esperar que o equilíbrio radioa-

tivo seja alcançado pela série completa, mas ele pode e deve
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ser alcançado para os dois primeiros membros da série urãnio-

rádio. 0 urânio pode então ser determinado através do Th-234

(63 a 92 kev) ou em teores maiores de urânio, através do

Pa-234m C1101 kev).

No equilíbrio o urânio pode ser determinada atra_

vês do Pb-214 ou Bi-214 (tabela 1 ) .

Urânio na natureza é acompanhado, por Th e K, o

último emitindo fotons de 1,46 kev do K-40. 0 urânio é então

medido através do Bi-214. (a linha de 1,76 Hev) e tório através

do Tl-208 Í2.62 flev).

A concentração de urânio na faixa de ppm pode a^

sim ser determinada com um erro de -

Tabela 1 - Raios-y provenientes do urânio e dos seus produtos

de decaimémto

Nuclídeos
Séries de geração Energia Probabilidade de

decaimento dos filhos em Kev emissão y/decaimento

235.

234Th

234mPa

226,
Ra

214Pb

214
Bi

AC 185,72 0,561

u

u

u

u

u

1.

2 .

5.

B.

9.

63,28
S2,37;92,79

768,5

1001,4

186,14 .

295^20

351,92

609,27
1120^23

1764,49

0*053
0,067

0,0022

0,0059

0,040

0.202

0,401

0,484

0,160
0,166
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3.1 - Piá tu rios de Analise

3.1.1 - Medidas absolutas e relativas

As medidas relativas utilizam uma fonte padrão de

atividade precisamente conhecida. Se uma amostra desconhecida

de um radionuclídeo é contada em condições idinticas às da fcm

te padrão, a razão das taxas de desintegração são iguais às tés

xas de decaimento, desde que as eficíências de contagens das

duas fontes são iguais.

Por meio de medidas absolutas determina-se a taxa

de desintegração do radionuclídeo através do cálculo do valor

real da eficiência de contagem, partindo-se da avaliação de mu_i

tos parâmetros dessa eficiência. A eficiência pode ser determi-

nada experimentalmente através da contagem de fontes radioati -

vas padrões, ou pode ser estimada em função da probabilidade de

detecção, fator geométrico, etc.

Os dados do urânio foram analisados por três mét£

dos de medidas absolutas, de acordo com /5/.

3.1.2 - Primeiro método de análise

Analisa os raios-gama de 205 Kev do decaimento do

U-235, que apresenta 0,047 gamas/decaimento. Este método apre-

senta a vantagem de poder ser relacionado diretamente com a t£

xa de decaimento do U-235. Estes cálculos são mostrados na Ta-

bela 2. Aqui; a incerteza de 13% tem duas grandes contribui -

ções: a incerteza de 10% da probabilidade de emissão gana e a

incerteza estatística de 6,4% na área do pico.
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Tabela 2 - Medidas absolutas -
23S

U

Linha de 205-kew

Area

1055

1097

Taxa media (cts/s)

Taxa background (cts/s)

Taxa líquida (cts/s)

Tempo de contagem (seg)

230,000

230.000

0.00470 - 6,4%

zero

0.00470 - 6,4%

Eficiência

Eficiência a 10 cm

Razãc das eficiência 3cm/10cm

Correção da au%o-absorção

Correção do diâmetro da fonte

Atividade

2.903 x IO"3 í 1%

8.00 *- 1%

0.986 - 0,4%

0.S33 t . . ,

Taxa de emissão gama (gama/s) 0.220 í 6.7%

Probabilidade de emissão gama (gama/decaimentoOó.047 t 10%

Massa da amostra (g) 0.76360

Desintegração/ s—jg 6.1 * 12%

Reprodutibilidade de posição da fonte

Concentração

nela vida do U-235 (anos)

Átomos de U-235/g da amostra

235
Abundância isotópica do \J

Massa U/g da amostra

í 2%

7.033 x 10
8

1.97 x IO1 7

0,007

1.08 x 10"2 ! 10%
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3.1.3 - Segundo método de análise

Usa o pico do Ra-226 a 242 kev e a razão entre as

áreas dos fotopicos de 18B e 242 kev, a fim de poder estabele -

cer que fração do pico complexo de 186 kev que é devida ao rá-

dio/6/.A fração do rádio é subtraída da taxa de contagem do pico

186 Kev para produzir a taxa do U-235. 0 método tem a vantagem

de que as estatísticas do pico de 1S6 kev são melhores, mas tem

também a desvantagem de ter que assumir que o rádio-226 está em

equilíbrio ^om seus filhos, incluindo Rn-222, de tal forma que

a razão de 166/242 seja conhecida (tabela 3 ) .

3.1.4 Terceiro método de análise

Leva em conta a fração de U-235 no complexo de

186 kev, partindo-se diretamente das taxas de decaimento e das

concentrações de U-235 e do U-238, de uma amostra normal de ura

nio. Das meias-vidas, abundãncias e probabilidade de emissão ga

ma calcula-se que 41,55; das contagens neste pico são devidas ao

U-235. Este método apresenta a vantagem de que não é necessário

ser feita nenhuma consideração sobre a presença dó. Rn-222.17/. Tam-

bém o pico de 186 kev apresenta boas estatíticas e as probabi-

lidades de emissão gama de interesse são conhecidas com um erro

cerca de 3%.

0 erro total para a amostra usada neste caso é

de 4,5% (tabela 4).
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Tabela 3 - Medidas absolutas de urânio

Linna de 186-kev:

Area

36.375

35,589

Taxa média

Taxa background (cts/s)

Taxa líquida (cíts/s) '. "

Eficiência ã 10 cm

Razão das eficiência 3cm/10cm

Auto absorção

Ccrreçác do diâmetro da fonte

Eficiência

Tempo de contagem í s e g )

230.000

230.000

0.156 Z 1%

0.00319 t 6%

0.153 - IV

3.44 x IO" 3 - 1%

8.00 - 1%

0.985 t 0.4%

0.9 5"- t 1.1%

Atividade

Taxa de emissão gama (gama/s]

Intensidade gama relativa do Ra-226: relação 186/241

Taxa esperada de gamas de 166 Kev do Ra-226 (gama/s)

Taxa líquida de gamas do U-235 (gamas/s)

.235
Probabilidade de emissão (

Massa da amostra (gamas)

Deslntegração/seg-g do U-235

Incerteza da positron na fonte

Mela vida do U-235 (anos)

Átomos, dÔ U-235/g

Abundância isotopica do U-235

Massa U/g (g/g da amostra)

U)

Concentração

5.92 - 2%

0.50B - 4%

3.18 ! 4.7%

2.74 í 3.2%

0.54 - 3.5%

0.76368

6.55 - 9.8%

í 2%

87.033 x 10

2.13 x IO17

0.0072

0.0117 - 10%'
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Tabela 4 - Medidas a b s o l u t a s

Fração de 186-kev

Taxa de decaimento do U-235 (ano" 1 ) S.849 x 10"

Taxa de decaimento do U-238 1.551 x I O " 1

-12
At iv idade do U-235 por átomo Urânio 7.096 x 10

At iv idade do U-238 por átomo Urânio 1.54 x I O " 1 0

Probabilidade de emissão gama do pico de 185 kev do U-235 0.54 - 3 . 5 3 ;

Probabilidade da emissão gama do pico de 165 Kev do U-238 0 .03 5 1 - 2%

-12Taxa de emissão a 186 Kev do U-235,por átomo deU 3 .83 x 10

-12Taxa de emissão a 186 kev do U-238, por átomo deU 5.41 x 10

Fração dos gamas de 186 Kev do U-235 . 0 .415

At iv idade

Taxa de emissão gama a 186 kev da amostra (seg~ ) 5.9 2 t 4%

Gamas ds 186 Kev a t r i b u i d o s ao U-235 2 .45

I n c e r t e z a da pos ição da fon t e í 2%

Des in tegração / s e g - g do U-235 5.95 - 4.5*4

Concentração

Massa U/g í g / g amostra) 1 . 0 5 x IO'2 - 4,5%
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3.2 Parte Experimental

3.2.1 - Preparação de amostras

As fontes para medidas absolutas consistiam de o-

proximadamente 0,7g do material (minério de pitchblende diluído

com silica] montado em uma cavidade de acrílico (plexiglass) c£

berta com uma película fina de filme.

As amostras continham urânio em uma concentração

de 12 de urânio U.

3.2.2 - Medidas

Para medidas absolutas de U foi usado um detector

tie 8 cm3 planar de germanio intrinseco, o qual foi calibrado pa

ra uma eficiência gama de 1%, para fontes pontuais a iO cm. De

forma a conseguir uma boa estatística num tempo razoável (64

horas), foi necessário contar a uma distância de 3 cm do detec-

tor. Uma fonte de Ta-182 foi contada a 10 cm e a 3 cm do detec-

tor para estabelecer a razão de eficiência de 3/10 cm. Cada

fonte foi contada por 230 mil segundos.
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CAPÍTULO IV

CONCLUSÃO E DISCUSSÃO

Os três métodos analisados apresentam bons ^

tados, que são consistentes entre si.

A precisão da contagem gama para medidas absolu-

tas é geralmente limitada pela incerteza da probabilidade de

emissão gama.

Uma preparação de amostras, que mui-as vezes rs

quer métodos químicos de separação laboriosos, não se faz necej»

sária. A determinação de urânio por espectrometria gama não ne-

cessita geralmente de um pré-tratamento da amostra, exceto no

caso de amostras sólidas, quando então uma moagem é necessário.

Neste caso, Rn escapa da amostra e deve-se esperar pelo menos

tris semanas antes de realizar as medidas.
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